Jaaroverzicht 2018

Sinds 1927 bouwen wij bewust
met hout. De toekomst vooruit.
De Groot introduceerde het prefab
bouwen in serie en startte daarmee
zijn levenswerk. Nu bouwen we circulair.
En what’s next? Wij staan waar de markt
ons nodig heeft. Bouwen voor toekomstige
generaties. Maken de wereld, die we met
elkaar in bruikleen hebben, elke dag een
beetje mooier...

LE V EN S W ERK

Wij bouwen bewust met hout

2018
Hoe gaf De Groot Vroomshoop inhoud aan 2018?
We blikken weer terug op een bijzonder jaar. Het jaar waarin
de zoon van de grondlegger van ons bedrijf, Kor de Groot,
helaas overleed in zijn 90ste levensjaar. Hij maakte gelukkig
ons 90-jarig jubileum nog mee en las het boek over onze
geschiedenis. Zonder twijfel met een glimlach van trots.

Onze werkmaatschappijen Houtbouw, Bouwsystemen en Gelijmde
Houtconstructies bundelen en benutten hun gezamenlijke kennis,
kunde en ervaringen. Daarmee bouwen we voort op de missie van
onze grondlegger. Hij had voor ogen: een ’Fabriek van Houten
Gebouwen’. Basisschool Klein Amsterdam, u leest er meer over in
november (blz. 21), is een mooi resultaat van deze geïntensiveerde

En wij delen die glimlach met hem. We hebben veel bereikt met

samenwerking. Waar mogelijk versterken we elkaar, tegelijk bedie-

elkaar. En met ’elkaar’ bedoelen we onze klanten, ketenpartners,

nen onze werkmaatschappijen met succes hun eigen markten.

leveranciers, VolkerWessels-partners, onze omgeving en natuurlijk
Sinds 1927 bouwen wij bewust met hout. De toekomst vooruit.

alle collega’s.

De Groot introduceerde het prefab bouwen in serie en startte
Collega’s zijn trots en gaan met plezier naar hun werk. Dat is waar-

daarmee zijn levenswerk. Nu bouwen we circulair. En what’s next?

devol. Zeker in een tijd dat het moeilijk is goede vakmensen aan te

Wij staan waar de markt ons nodig heeft. Bouwen voor toekomstige

trekken en aan je bedrijf te binden. We ontwikkelden een Werken

generaties. Maken de wereld, die we met elkaar in bruikleen

bij website om verhalen van collega’s te delen met de arbeidsmarkt

hebben, elke dag een beetje mooier.

en om duidelijk te maken dat we echt een TopWerkgever zijn.
Levenswerk. To be continued in 2019!
We realiseerden met elkaar ook dit jaar weer allemaal uitdagende
projecten. Projecten waarmee we prijzen wonnen of nog belangrijker,

Directie

waarover opdrachtgevers in het openbaar hun dankbaarheid en
complimenten naar ons uitspraken.

Uit het goede hout gesneden
Het zijn de mensen die ons bedrijf tot een succes maken. Zo’n 250 collega’s maken zich hard voor de zaak. Te veel om u hier persoonlijk
voor te stellen. Dit zijn de mensen die u in de praktijk het meeste tegen zult komen. Bent u benieuwd naar hun ervaringen en verhalen
over hun werk bij De Groot Vroomshoop? Kijk dan eens op www.werkenbijdegrootvroomshoop.nl.
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Januari

Sloop, sanering en vernieuwing
334 bergingen in Rotterdam
Houtbouw

De ruimte is beperkt. De bewoners wonen
in appartementencomplexen van drie bouw-

In opdracht van Woonstad sloopt,

lagen. Alleen de bewoners van de begane

saneert en vernieuwt De Groot Vroomshoop

grond hebben ruimte voor opslag in hun

Houtbouw maar liefst 334 bergingen in

tuin. Daarnaast hebben we te maken met

Riede Zuid. Er vindt asbestsanering plaats,

een hele strakke planning. We vragen nogal

vervolgens worden de bergingen met fun-

wat van de bewoners, maar proberen over-

dering gesloopt. We herstellen het straat-

last te beperken. In zo’n omvangrijk reno-

werk in de looppaden en plaatsen allemaal

vatieproject moet je snel kunnen schakelen,

nieuwe bergingen. Wij verzorgen de overall

creatief zijn en pragmatisch. Dan komt het

coördinatie en bewonerscommunicatie.

aan op mensenwerk en ben je zoveel meer

Het project heeft veel uitdagingen.

dan leverancier van bergingen.

Oude situatie

Nieuwe situatie

De Groot Vroomshoop Houtbouw
vertaalt maatwerkvraagstukken naar
prefab modulaire oplossingen: bergingen, daken, gevels en volledige
houtskeletbouw. We steken energie
in de voorbereiding, produceren
duurzaam, snel en perfect geconditioneerd. Samen houden we vaart
in uw dagelijks werk en geven we
mensen leefcomfort!
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Januari

Bouwend Nederland en Finch Buildings samen op campagne
Bouwsystemen

De Finch module gaat begin 2018 op tour
en doet prominente plekken in 8 Nederlandse gemeenten aan. De Groot Vroomshoop,
producent van de modules, transporteert,
en plaatst de module tijdens de roadshow.
Het appartement is steeds een dag open
voor geïnteresseerde inwoners, politici

op de beleidsagenda’s van lokale

appartementencomplex voor sociale huur,

en ondernemers. Circulariteit, betaal-

overheden. Met de realisatie van een

koop en vrijesectorhuur haalt Finch de

baarheid en CO2-reductie staan hoog

circulair, gasloos en energiezuinig (EPC 0)

toekomst naar het nú.

Februari

1.200 daken in Pijnacker
Houtbouw

loopafstand. Ackerswoude Landrijk, rustig en groen, ligt daaromheen. In Landrijk komt een breed spectrum aan woningtypen:

In opdracht van ABB Bouw levert De Groot Vroomshoop Houtbouw

villa’s, ruime twee-onder-een-kappers, riante rijwoningen en

daken en toebehoren als ketenpartner in 2 projecten in woonwijk

levensloopbestendige semibungalows. Brink huisvest starters

Ackerswoude in Pijnacker. De wijk ligt tegen het dorpscentrum aan.

en doorstromers in gevarieerde geschakelde woningen. De huizen

Het dorpse Ackerswoude Brink heeft winkels en voorzieningen op

in Brink zijn inmiddels allemaal opgeleverd.
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Optoppen

EDGE Olympic

Gelijmde Houtconstructies

De Groot Vroomshoop Gelijmde
Houtconstructies realiseerde een aantal
uitdagende optoppingen. Optoppen is
het verhogen van een bestaand gebouw
met één of meer bouwlagen. Of optop-

Van OVG Real Estate krijgt J.P. van Eesteren

parkeerverdieping en 2 kantoorverdiep-

pen kan, hangt af van de draagkracht

de opdracht het leegstaande kantoor-

ingen. Er wordt gestreefd naar een BREEAM

en het toegepaste materiaal van het

gebouw Olympic Plaza op de Amsterdamse

Excellent-certificaat en een WELL-certificaat.

bestaande gebouw. Hout is relatief licht

Zuidas te renoveren. Het vernieuwde pand

Binnenstedelijk bouwen zorgt altijd voor

materiaal en goed toepasbaar om een

krijgt de naam EDGE Olympic en is getrans-

logistieke uitdagingen. De Groot Vrooms-

optopping te realiseren. We gaan de

formeerd tot hightech, duurzaam en ener-

hoop Gelijmde Houtconstructies levert en

volgende uitdagingen aan:

giezuinig verzamelgebouw. Het gebouw

monteert de gelamineerde houtconstructie,

wordt van buiten en van binnen onder-

vloer- en dakelementen en houtskeletbouw

handen genomen en opgetopt met een

wandelementen.

Goede Doelen Loterijen
In het transitieproject voor de Goede Doelen Loterijen levert De Groot
Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies een optopping met een opvallend
CLT-dak, waarmee het oude binnenterrein verandert in een prachtig atrium.
Architect Benthem Crouwel vraagt ons al in het voorlopig ontwerp mee te
denken. J.P. van Eesteren Gouda is de aannemer. De renovatie vond plaats
op basis van de BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie beoordelingsrichtlijn
van 2014 en behaalde uiteindelijk een score van 92,61%, wat resulteert in
BREEAM-NL Outstanding, het hoogst haalbare resultaat.

Maart

Tijdelijke huisvesting NUOVO Scholengroep
Bouwsystemen

In de school komen theorielokalen,
leertuinen, een aula, laboratoria, klassen

In Utrecht realiseert De Groot Vroomshoop

voor beeldende vorming, drama/muziek,

Bouwsystemen een tijdelijk schoolgebouw

kantoren en facilitaire ruimten. Vóór de

in opdracht van de gemeente Utrecht. Door

bouwvak werd een gedeelte van het ge-

ons plan van aanpak, de kwaliteit van ons

bouw opgeleverd. In september volgde het

systeem, de planning en onze duurzame

tweede deel. Doordat er bouwelementen

oplossingen kwamen we als beste bouwer

vrijkwamen van het voormalig verzorgings-

uit de bus. Voor de NUOVO Scholengroep

huis Heiloo en van Twinta in Hengelo

plaatsen we een gebouw voor 3,5 jaar voor

konden we deze hergebruiken. Ook hebben

ACADEMIE TIEN en voor 1 jaar voor het

we zonnepanelen toegepast en is de ’social

Leidsche Rijn College. Het gaat om een turn-

return’ factor 5% van de plaatsingskosten.

key onderwijsgebouw van 3 verdiepingen

Al met al een project om trots op te zijn.

met een bruto vloeroppervlak van 6.200 m²
met daarbij de aanleg van het buitenterrein.
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Maart

Dak van het jaar

Gelijmde Houtconstructies

Houtconstructies de bijzondere houten dakconstructie, van twintig hellende vlakken,

Het dak van het nieuwe waterproductie-

en de Accoya dak- en wandbekleding voor

station Van Heek in Zeddam is de winnaar

productiebedrijf Van Heek geleverd en ge-

bij de verkiezing Dak van het Jaar 2017

monteerd in samenwerking met o.a. Olster

(categorie hellende daken) op 23 maart.

Dakwerken, Salverda bouw en de IA Groep,

Vorig jaar juni is Van Heek in het Mont-

naar ontwerp van Rooding architecten.

ferslandse bos nabij Zeddam geopend.
Uit veiligheidsoverweging huist de zuiveringsinstallatie in een betonnen gebouw.
Om het bouwwerk meer aan te laten
sluiten op de groene omgeving is in het
ontwerp veel aandacht voor ’duurzaam’
en ’natuurlijk’. In opdracht van Vitens
heeft De Groot Vroomshoop Gelijmde

Gevels en daken in een Woodframehouse
Houtbouw

Een Woodframehouse, ook wel Ecolandhuis is een toekomstgerichte duurzame woning met een laag energieverbruik of zelfs
energieneutraal (EPC 0). De prefab houtskeletbouwwoning wordt
efficiënt, milieuvriendelijk en in korte tijd op de bouwlocatie
gebouwd. Het toegepaste hout is verantwoord gekapt en bomen
worden steeds aangeplant.

Hout kan 100% worden hergebruikt en leent zich voor
cradle-to-cradle toepassing. Het maakt niet uit voor welk stijltype
de koper kiest: strak, modern of landelijk? Hout maakt de huizen
karakteristiek, comfortabel en sfeervol. De maatvoering is vast,
maar er kan volop gevarieerd worden in indeling en afwerking.
Woodframehouse is een initiatief van BKVV Architecten en FutureHomeConcepts BV, in zeer nauwe samenwerking met De Groot
Vroomshoop Houtbouw en Bouwbedrijf Bongers. Voor meer info:
www.woodframehouse.nl.
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April

Zorgcomplex met krappe planning
Bouwsystemen

Woningcorporatie Domesta heeft behoefte aan een woonzorgcomplex voor een groep oudere cliënten met een verstandelijke
beperking in Hoogeveen. Er komt een nieuwe ’zorgboulevard’ met
parkeerplaatsen en een tuin. De Groot Vroomshoop Bouwsystemen
krijgt de aanbesteding voor de Design & Build gegund op basis van
ontwerp, planning en prijs. We moeten snel bouwen. Die uitdaging
kunnen we aan, dankzij ons eigen IFD-bouwsysteem. Meer informatie
over dit project vindt u op: www.samendewijk-in.nl.

Lekker Fit! in Kralingen
Gelijmde Houtconstructies

Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zet de gemeente
Rotterdam zich in voor een gezond gewicht en voldoende
beweging bij Rotterdamse kinderen tot 14 jaar. Een van de
ambities is om de relatie tussen sport en onderwijs verder te
verstevigen. Om het aantal Lekker Fit! scholen in Rotterdam
te kunnen uitbreiden, moeten er voldoende gymzalen zijn.
Zo komt er onder meer een in Kralingen. De Groot Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies levert en monteert hiervoor
Lignatur elementen, gelamineerde liggers en CLT-wanden in
opdracht van Schipper & Paaimans Bouwgroep uit Schiedam.

Samen voor succes op Building Holland
Groep

is (Re)Building the future! Er zijn nogal
wat uitdagingen voor de bouw- en vast-

We zijn dit jaar goed vertegenwoordigd op

goedsector. VolkerWessels, waarvan

Building Holland in de RAI Amsterdam van

De Groot Vroomshoop een onderdeel is,

17 t/m 19 april. Motto van Building Holland

is partner van het evenement.
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Mei

Renovatie in Brummen en Doetinchem
Houtbouw

In opdracht van Veluwezoom Verkerk
leveren we 200 prefab dakkapellen en
dakelementen voor 2 renovatieprojecten.
In Doetinchem worden 43 woningen
gerenoveerd. Er vindt asbestsanering
plaats en de bestaande kap en dakkapellen
vervangt De Groot Vroomshoop Houtbouw
door prefab dakelementen en dakkapellen.
In Brummen worden 53 huizen in verschillende straten opgeknapt. Met deze renovatie
wordt het comfort van de huizen verbeterd,
maar het authentieke karakter blijft.
Wij voorzien de huizen van nieuwe
geïsoleerde prefab dakkapellen.

PlusWonen in Park Suyderwijk

Energienotanul

Houtbouw

Als ketenpartner van Rottinghuis levert De Groot Vroomshoop Houtbouw prefab
daken en bergingen voor 42 huizen in het Tuinpark in Drachten. Tuinpark ligt in Park
Suyderwijk. De 42 eengezinswoningen bestaan uit vijf blokken van vier rijwoningen
en 22 tweeonder-een-kapwoningen. De huizen zijn nu ruim, fraai en toch betaalbaar.

Houtbouw

Onze daken en bergingen passen naadloos
in nieuwbouwproject Aan de Braassem
in Roelofarendsveen. Bébouw Midreth
uit Mijdrecht, ook een VolkerWessels onderneming, ontwikkelt daar extra duurzame
huizen. Voor deze 33 woningen levert
De Groot Vroomshoop Houtbouw de daken
en houten bergingen. Deze eerste fase
wordt dit voorjaar opgeleverd en bestaat
uit rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen, waarvan een aantal energienotanul’ krijgt.
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De Groot Vroomshoop Bouwsystemen kijkt
verder dan het gebouw alleen. Hoe past het in
zijn omgeving? Hoe past het in uw visie nu en
op de lange termijn? We bouwen bewust met
hout, circulair, hergebruiken bouwelementen,
verplaatsen gebouwen naar nieuwe plekken
voor nieuwe mensen. Voor volgende
generaties dus.

Bouwsystemen laat Internationale
School Utrecht groeien
Bouwsystemen

NUOVO Scholengroep in Utrecht gunt De Groot Vroomshoop
Bouwsystemen in korte tijd opnieuw een opdracht. Dit keer een
optopping! De school groeit uit zijn jasje. We breiden het gebouw
uit met 1.150 m2 bruto vloeroppervlak en zijn verantwoordelijk
voor het design en de bouwkundige- en installatietechnische werkzaamheden. Bijzonder is dat de school tijdens de werkzaamheden
in gebruik blijft. Daarom zorgen wij ervoor dat het werk snel,
veilig en met minimale overlast wordt uitgevoerd. De school
staat in hartje Utrecht.
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Mei

Accoya brug in
Bergen op Zoom
Gelijmde Houtconstructies

De Groot Vroomshoop Gelijmde
Houtconstructies levert en monteert een
indrukwekkende loopbrug van maar liefst
21 meter over het Havenkanaal. Een waar
kunstwerk, uitgevoerd in Accoya Wood
(13 m³). We kiezen voor deze houtsoort
omdat de brug blootgesteld wordt aan
directe weersinvloeden. De aanleg van
de brug maakt deel uit van het project
Herstel Waterschans en realisatie Havenkanaal. Opdrachtgever is de Gemeente
Bergen op Zoom. Het ontwerp is van
RO&AD architecten. Martens en van Oord
en De Vries Werkendam voeren het werk
uit als combinatie Zuydschans.

Externe audits goed verlopen
Groep

(milieu)/VCA (veiligheid). De controleurs

krijgen we ook verbetermogelijkheden

zijn zeer tevreden over onze manier van

aangereikt, waarmee we vol energie

Er zijn externe audits geweest

werken, de openheid van medewerkers

aan de slag gaan.

door DNV-GL plaatsgevonden voor de

tijdens de audit en de algemene orde en

systemen ISO 9001 (kwaliteit)/ISO 14001

netheid in de hallen. Naast ’pluimpjes’

Samenwerken met

Thunnissen Bouw
Houtbouw

Van Thunnissen Bouw krijgen we uitdagende opdrachten.
De Groot Vroomshoop is ketenpartner. Een omvangrijk project
is Jonkheer Van de Poll in het centrum van Nieuw-Vennep,
gemeente Haarlemmermeer. Thunnissen realiseert in deze buurt
104 woningen in co-makership met woningcorporatie Ymere.
Deze huurwoningen maken deel uit van nieuwbouwwijk Nieuwe
Kom. Wij realiseren gefaseerd bijna 70 bergingen, uitbreidingen
en carports. Het bruine rabat zorgt voor een warme uitstraling.
Deel 1 leveren we op in mei, deel 2 in augustus.
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Juni

Nordwin College
Gelijmde Houtconstructies

In Sneek draagt De Groot Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies
bij aan de opbouw van ’Het groenste college van Noord-Nederland’.
De architect, engineer en bouwer kiezen unaniem voor een niettraditionele, sterke, maar lichte houtconstructie. Wij leveren en
monteren alle Kerto vloer- en dakelementen. Architect Achterbosch
Zantman stelt hoge trillingseisen ten aanzien van de vloer. Omdat we
de verschillende Kerto elementen constructief verlijmen, ontstaat er
een samenwerkend geheel, waarmee we niet alleen een stijfelement,
maar ook een schijfwerking realiseren.

Hout zet de toon in BIC

Bergingen met
een groen dak
Houtbouw

In Ter Aar realiseert De Groot
Vroomshoop Houtbouw houtskeletbouwwoningen en bergingen in het
Hollands Hof. De bergingen krijgen
een sedum dak. Opdrachtgevers zijn
IBB Kondor en VolkerWessels Vastgoed. De huizen passen in het ZuiverWonen concept van VolkerWessels en
zijn bijna helemaal circulair. De Groot
Vroomshoop is ketenpartner in dit
concept, waarin gezond leven en biobased materiaalgebruik essentieel
zijn. Wij maken het af met een
groen ’sedum’ dak op de bergingen.
Dit draagt bij aan de CO2 -opname
Bouwsystemen

Gelijmde Houtconstructies

en houdt water vast.

Op Brainport Industries Campus Eindhoven komen de meest innovatieve en succesvolle
bedrijven en instituten uit de Brainport regio onder één dak in een opvallend groen gebouw.
Wie over de snelweg rijdt richting Eindhoven Airport komt er langs. De Groot Vroomshoop
bouwt niet aan de buitenkant, maar binnenin. De Groot Vroomshoop Bouwsystemen is
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verkoop van de paviljoens die door Gelijmde
Houtconstructies gerealiseerd worden. Deze pavilioens zijn 20 vierkante meter op de eerste
en tweede verdieping en kunnen in afbouw naar wens van de gebruiker worden ingedeeld.
Het toegepaste hout binnen is sfeerbepalend en vormt een mooi contrast met het toegepaste
staal in de constructie van de hal. Binnen dit project wordt intensief samengewerkt met
andere VolkerWessels-ondernemingen.
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Juli

Uitbreiding Matrix
Lyceum Drachten
Bouwsystemen

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen gaat weer aan de slag
voor Stichting OSG Singelland. We gaan het bestaande Matrix
Lyceum in Drachten uitbreiden met 4 lokalen en een interne
aanpassing verzorgen. Ook het bestaande gebouw is door ons
gerealiseerd. Omdat we de bouw gaan uitvoeren tijdens schooltijd is er volop aandacht voor de veiligheid van medewerkers
en leerlingen.

Sportcomplex De Wedert 2.0 Valkenswaard
Gelijmde Houtconstructies

van 30 meter lang met een maximale hoogte van 2,84 meter
voor een nieuw sportcomplex. Vooral een logistieke uitdaging!

’Een sfeervol gebouw, toegankelijk voor een breed scala aan

Vaessen richt zich vooral op bouwwerken voor sport, onderwijs

gebruikers’, dat is het sportcomplex De Wedert 2.0 Valkenswaard.

en de brandweer en daar sluiten onze producten goed bij aan.

In opdracht van Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. gaat De Groot

Het complex is ontworpen door Slangen+Koenis architecten.

Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies houten liggers leveren

Fijn Wonen met Van Wijnen in Gorredijk
Houtbouw

De Groot Vroomshoop Houtbouw is ketenpartner van Van Wijnen
in het Fijn Wonen Concept. Wij leveren de daken en bergingen.
Van Wijnen realiseert 1 woning per dag. De capaciteit wordt volgend jaar opgeschroefd naar 2 tot 3 woningen. Werk aan de winkel
dus, ook voor ons! Mooie uitdaging is bovendien dat we mee mogen
denken over de inzet van een warmtepomp bij onze bergingen.
Het werk in Gorredijk, dat u op de foto ziet, is opgeleverd in juli.
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Luxe driescharnierspant voor Hal Rutjes

Gelijmde Houtconstructies

De constante groei geeft Rutjes Paardenboxen en Omheiningen reden nieuw te
bouwen in Goor. De Groot Vroomshoop
Gelijmde Houtconstructies levert onder
meer een driescharnierspant dat de hal
een luxe en opvallende uitstraling geeft.

Lignatur in renovatieproject Antwerpen
Gelijmde Houtconstructies

Ook werken de Lignatur-elementen mee

Wij gebruiken een 3D-model als precieze

in de schijfwerking van de dakconstructie

onderlegger voor het indelen van de

De Groot Vroomshoop Gelijmde Hout-

met de zogenaamde ’Schubstahlen’. Dit zijn

Lignatur-elementen, die prefab zijn voor-

constructies krijgt opdracht van Strabag

massief stalen staven die de krachten tussen

zien van markering waarmee de volgorde

om voor de bestaande hallen van de oude

de elementen onderling overbrengen.

voor montage is vastgesteld.

Cadloodsen Lignatur-elementen en dakopstanden voor de lichtstraten te leveren en
te monteren. De oude gebouwen van Van
Averbeke worden gerenoveerd en in ere
hersteld. Twee oude loodsen blijven staan
en gaan waarschijnlijk onderdak bieden aan
sportinfrastructuur. De akoestische voorzieningen die nodig zijn om er een gymzaal,
refter en drukkerij te huisvesten zijn in
de Lignatur-elementen geïntegreerd.

PlusWonen in Sluispolder
Houtbouw

Als vaste leverancier van daken en bergingen in het Plus-Wonenconcept van VolkerWessels mag De Groot Vroomshoop Houtbouw
aan de slag in de ontwikkelwijk Sluispolder West in Maassluis.
Opdrachtgever is Boele & van Eesteren. Het bouwbedrijf realiseert
in deze eerste fase in het project 25 huur- en 11 koopwoningen in
tuindorpsfeer. In de wijk is volop aandacht voor groen. De huizen
hebben een voor- en achtertuin en er is een gezamenlijke stadstuin.
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Augustus

Complexe gevel in Bartok in Arnhem
Houtbouw

leverancier van Wessels. Omdat we al in een vroeg stadium mee
kunnen denken en ruime ervaring hebben met BIM, kiest de op-

Wessels Rijssen gunt De Groot Vroomshoop Houtbouw de opdracht

drachtgever voor ons. We realiseren gevelelementen, een binnen-

gevels te produceren en te monteren voor het nieuwe appartemen-

ring en buitengevel met een hoge complexiteit. Het gebouw verrijst

tencomplex Bartok in Arnhem. De Groot Vroomshoop is een vaste

op een relatief kleine inbreidingslocatie wat een uitdaging op zich is.

Daar kan geen certificaat tegenop
Groep

keurmerken dat er nergens in de keten sprake is geweest van
dwangarbeid, inzet van minderjarigen of andere schendingen

We hebben een MVO-certificaat. Nog wel. In mei hebben

van burgerrechten.

we besloten dit certificaat niet te verlengen. Eigenlijk is daar
vanuit de markt niet direct vraag naar en het is een relatief

Uit de regio

duur certificaat. Dit betekent allerminst dat we niet langer

We proberen overige grondstoffen en diensten waar mogelijk uit

maatschappelijk verantwoord ondernemen. We denken

de regio te betrekken en onze regionale betrokkenheid te tonen.

en doen maatschappelijk verantwoord. Dat hoeven we niet
aan te tonen met een certificaat, maar kunnen we beter

We scheiden afval

waarmaken met concrete doelen en merkbare resultaten.

Afval scheiden we al jaren en steeds beter dankzij goede
scheidingsvoorzieningen en voorlichting. Het is ons gelukt

’We doen ons best zo min
mogelijk brandstof te gebruiken’

om 65% van ons afval te scheiden tot herbruikbare stromen
en zodoende het restafval te beperken. Voor 2018 is ons doel
aangescherpt tot 70%.

Zuinig rijden
We doen ons best zo min mogelijk brandstof te gebruiken.
Uit het goede hout

Daarmee sparen we het milieu en besparen we kosten.

Zo gebruiken we alleen hout met de keurmerken FSC of PEFC.

Om iedereen hiervan bewust te maken namen we deel aan de

Dat betekent dat de houtkap en herplant goed georganiseerd

actie ’Band op spanning’. Met tips en cijfers zijn we overtuigd

en gereguleerd moet gebeuren, maar sluit bovendien alle soorten

van het belang van de juiste bandenspanning. Van een aantal

van illegale houtkap en -handel uit. Ook garanderen deze

collega’s zijn de banden opgepompt. Onder onze leaserijders
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GOALS:
vissen en kermis
Groep

Wij steunen Stichting GOAL. Deze stichting
legt sociale verbindingen tussen lokale zorginstellingen en het bedrijfsleven. De Groot
Vroomshoop steunt Stichting GOAL niet alleen
met een financiële bijdrage, maar helpt ook
bij de activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. In de zomer heeft een
aantal collega’s gevist met de bewoners van
Trivium Meulenbeltzorg. Onder het genot
van een hapje en een drankje worden aan
de waterkant forelvissen gevangen, schoongemaakt en heerlijk opgegeten. We zijn ook
aanwezig bij de jaarlijkse kermis op
de Losserhof.

’Duurzaamheid zit in ons DNA’
is er de jaarlijkse strijd om de ’zuinigste rijder’. Die krijgt een

van glaswol en bevordert een betere werkhouding. Bovendien is er

geldbedrag om te schenken aan een door hem of haar gekozen

minder voorraad nodig en is er geen afval. In onze productie doen

goed doel.

we nu een pilot o.a. met behulp van nieuwe stofzuigers om de hoeveelheid stof waaraan we worden blootgesteld terug te brengen.

Groene stroom
VolkerWessels-breed streven we naar 10% minder CO2 -uitstoot

Mensenwerk

in 2020 t.o.v. 2014. De Groot Vroomshoop scoort goed dankzij

Onze mensen spelen een allesbepalende rol in ons streven naar

volledig gebruik van groene stroom, de overstap naar LED-

maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Duurzaamheid

verlichting, goed geïsoleerde gebouwen en eigen discipline

zit in ons DNA en in dat van de collega’s. De organisatie stimuleert

om minder te verwarmen en het gasgebruik te beperken.

gezond werken en investeert in tevreden mensen. Met de bijeen-

In 2019 komen er zonnepanelen op onze daken. Daarvoor is met

komst ’Gezond op kantoor’ trapten we af met een eigen bedrijfs-

succes subsidie aangevraagd. Onze nieuwe dakenfabriek wordt

arts en fysiotherapeut op de werkvloer. We leerden ons lichaam beter

verwarmd met ons eigen afvalhout. Mede door het toepassen

kennen en het belang van een goede werkhouding en beweging

van een nieuw type verwarmingssysteem realiseren we hier

werden nog maar eens benadrukt. Na de bouwvak zal de bedrijfs-

meer dan 30% besparing.

fysiotherapeut regelmatig spreekuur houden op ons kantoor.
Collega’s op kantoor maken sinds begin dit jaar gebruik van

Minder schadelijke materialen

de flexibele vrije urenregeling en een 37,5-urige werkweek.

We proberen het gebruik van schadelijke materialen te beperken
voor de gezondheid van onze mensen en een beter milieu. Zo stap-

Wij zijn uit het goede hout gesneden, dat MVO-certificaat

ten we over naar een vriendelijkere lijmsoort voor het vingerlassen

lijkt overbodig. We blijven ambitieus waar het gaat om maat-

en startten we een pilot met het inblazen van isolatievlokken.

schappelijk verantwoord ondernemen. Daaraan draagt iedereen

Dit voorkomt fysieke irritaties bij medewerkers bij het snijden

zijn steentje bij.
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Augustus
Wij hebben op dit moment verschillende
onderdelen in productie. We werken natuurlijk met biobased producten zoals Gutex
en Biobased verf. Bij de selectie van deze
producten zijn we ondersteund door Greenpaints. De opdracht voor de engineering,
levering en montage van de gelamineerde
houtconstructie, CLT-vloerplaten en de prefab houten daken en wanden voor dit unieke
project kregen wij van Natuurlijk Bouwen
b.v. Dit is de samenwerking tussen bouwbedrijf Buiteveld, bouwbedrijf Doornenbal en
Aannemersbedrijf de Jong B.V. Paul de Ruiter

Update Biosintrum

Architects verzorgde het ontwerp van
het Biosintrum.

Gelijmde Houtconstructies

De Groot Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies is gestart met de montage in
het Biosintrum in Oosterwolde. Dit wordt
het kloppend hart van de biobased economy.
Een kenniscentrum dat voor meer dan 80%
uit biobased materialen bestaat en daarmee
een van de meest duurzame en innovatieve
gebouwen van Europa is.

Sporten in de bouw
Groep

Bewegen is bovenal gezond. Goed voor jezelf en passend bij ons
bedrijf, waar het de mensen zijn die zorgen voor succes. Vooral hard-

Zowel individueel als in bedrijfsteamverband staan er sport-

loopwedstrijden zijn in trek. Ook tellen we veel wielrenners. In onze

evenementen op de agenda. Niet alleen leuk om te doen,

bedrijfssportkleding werken we ons niet alleen graag in het zweet,

maar ook uitdagend. Je hebt een doel voor ogen, traint ergens

en soms zelfs in de modder, maar ook nog eens in de kijker!

voor en zet gezamenlijk je bedrijf op de sportieve kaart!

Enkele feiten uit verkennend onderzoek:
1. 75% van de werkgevers vindt bewegings- en sportstimulering voor
werknemers belangrijk.
2. Bedrijfssport vergroot de individuele werkprestaties, de arbeidsproductiviteit van een bedrijf in totaal, het welbevinden van de
werknemers en het imago van het bedrijf.
3. Bedrijfssport geeft de relatie tussen collega’s een heel nieuwe
dimensie.
4. Bedrijfssport is laagdrempelig en biedt voor elk wat wils:
van wandelen tot hardlopen en van badminton tot volleybal.
5. En last but not least, bedrijfssport is vooral erg leuk om te doen!
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September

Energieneutrale en aardbevingsbestendige school
Bouwsystemen

De Groot Vroomshoop Bouwystemen mag de nieuwe school
in Scheemda ontwerpen en bouwen. Dit is het resultaat van de
aanbestedingsprocedure die in maart van dit jaar van start gaat.
De gemeenteraad van Oldambt heeft besloten om extra investeringskrediet beschikbaar te stellen voor het bouwen van een energieneutrale en aardbevingsbestendige school. De toekomstige
gebruikers van de brede school mogen meepraten over de precieze
invulling van de ruimten. De nieuwe brede school is hierdoor herkenbaar als één schoolgebouw, maar de gebruikers kunnen de ruimten
die ze gebruiken een eigen inrichting geven. De oplevering van de
brede school in Scheemda is gepland in het voorjaar van 2020.

Solardak met 14.000 zonnepanelen
Groep

ste solardaken van Overijssel. We hebben

genomen en op 4 september is de

een groen meerjarenplan gesloten met

overeenkomst bekrachtigd met een

Een groot gedeelte van onze daken

Pure Energie. Dit bedrijf is uitgeroepen

handtekening. De Groot Vroomshoop

wordt bedekt met ruim 14.000 zonne-

tot groenste energiebedrijf van Nederland

is na het plaatsen van de zonnepanelen

panelen. Het totale oppervlak is gelijk

en al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in

volledig energieneutraal en zal over een

aan 5 voetbalvelden en levert maximaal

duurzame projecten op het gebied van

paar jaar zelfs energieleverend zijn.

4 MW aan groene stroom per jaar op.

wind- en zonne-energie. De eerste fase

Daardoor krijgen wij een van de groot-

van de installatie wordt in 2019 in gebruik

Migrantenhuisvesting ’t Veld
Bouwsystemen

voor arbeidsmigranten. A.S. de Boer teelt
en verwerkt onder meer spitskool,

Van opdrachtgever A.S. De Boer B.V.

witte en rode kool op in totaal ongeveer

in het Noord-Hollandse ’t Veld, krijgt

225 hectare landbouwgrond. We komen

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen

in beeld via netwerkpartner Adviesbureau

opdracht om 4 gebouwen te realiseren

Kavel 44.
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September

Uitbreiding kantoor en lab WUR
Bouwsystemen

Via een aanbesteding van de Wageningen University & Research (WUR) heeft
De Groot Vroomshoop Bouwsystemen opdracht gekregen voor een tijdelijke uitbreiding
van het kantoor en de laboratoriumfaciliteit. We verzorgen de bouwaanvraag, verrichten
de benodigde terreinwerkzaamheden en regelen de aansluitingen voor gas/water en elektra. Ook hebben we een coördinerende rol voor het plaatsen van de labtafels. Natuurlijk
voeren we tevens de bouwkundige werkzaamheden inclusief installaties en aansluitingen
uit. Dit installatiedeel doen we samen met Huisman Installatie Groep, die vanaf begin
af aan nauw betrokken is geweest en tot nu toe goed werk heeft geleverd.

Oktober

Tussen stad en natuur
Houtbouw

Project Cascade ligt aan de rand
van Deventer in de groene woonwijk
Spikvoorde. Voor de 5 bijzondere,
stijlvolle geschakelde villa’s en 4 riante
vrijstaande woningen levert De Groot
Vroomshoop Houtbouw in opdracht van
onze vaste relatie Hegeman Bouwgroep
prefab daken, gevels en voorzetwanden.

Bijbouw
particuliere woning
Gelijmde Houtconstructies

De Groot Vroomshoop Gelijmde
Houtconstructies realiseert een bijbouw bij een particuliere woning op
de dijk aan de Maas. In samenspraak
met architect Nicole Cloudt krijgt de
eigenaar het beste gevoel bij De Groot
Vroomshoop, waar het om toepassing
van CLT gaat. Wij verzorgen de engineering, levering en montage.
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Hout is krachtig, geeft uitstraling,
is duurzaam, brandveilig en biedt
geweldig leefcomfort. Ons ontwerpteam gaat constructief met u aan
de slag om te komen tot een unieke
houtconstructie of volhouten
uitvoering van uw wanden, vloeren
of daken. De Groot Vroomshoop
Gelijmde Houtconstructies maakt
uw gebouw tot kunstwerk.

Medisch centrum Hoogezand
Gelijmde Houtconstructies

Voor een nieuw medisch centrum in
Hoogezand verzorgt De Groot Vroomshoop
Gelijmde Houtconstructies de engineering,
levering en montage van alle houtconstructies. De opdrachtgever van dit project
is Rottinghuis Aannemingsbedrijf B.V.
De verbouwing is op dit moment nog
in volle gang. De verwachte oplevering
van het medisch centrum is begin 2019.
Fotografie: Geert Huberts
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Oktober

Zeventienvoudige berging in Almere
Houtbouw

In opdracht van Boswijk Bouw BV levert De Groot Vroomshoop
Houtbouw bergingen in Almere. De uitdaging in dit project is dat de
berging zeventienvoudig is, een stuk gecompliceerder dan de enkele
of dubbele bergingen. We geven de bergingen een andere uitstraling dan ons standaard vurenhout en passen een Platewood Frake
toe: een snelgroeiende loofhoutsoort, afkomstig uit verantwoord
beheerde gecertificeerde bossen. De uitstraling hiervan is exotisch,
strak, stijlvol en modern. Het is zeer stabiel en onderhoudsarm.

Meervoudige bergingen in Zaltbommel
Houtbouw

Van ketenpartner Hendriks Coppelmans krijgt De Groot Vroomshoop Houtbouw dit jaar
verschillende werken in opdracht, allemaal nieuwbouwprojecten. Een mooi voorbeeld zijn
de meervoudige bergingen met bruin rabat die we leveren in de Waluwe in Zaltbommel.
In oktober ontvangen de bewoners de sleutel van hun nieuwe huurwoning van Woonline.
Bijzonder in dit project is de diversiteit in woningen en bewoners. Het woonprogramma
bestaat uit 12 studio’s voor jongeren onder de 23 jaar, 6 reguliere huizen, 1 grote vrije
sector huurwoning en huisvesting voor Buurtzorg Jong Zaltbommel.

Nieuwbouw Aurum College in Lelystad
Bouwsystemen

permanent schoolgebouw voor het Aurum

muzieklokaal, technieklokaal en ondersteu-

College. De Groot Vroomshoop Bouw-

nende ruimten. Elk mentorlokaal heeft een

Eerder dit jaar kregen we opdracht om

systemen heeft een gebouw van 2.525 m²

bijlokaal om leerlingen 1-op-1 te begeleiden.

twee tijdelijke uitbreidingen te realiseren

bruto vloeroppervlak ontworpen en is

We hadden voor de tijdelijke locaties reeds

voor scholen in de Gemeente Lelystad.

reeds gestart met de uitvoering hiervan.

de heipalen en vloeren besteld en de gevels

Na bezwaar uit de omgeving, besluit de

Het Aurum college is een school voor voort-

en daken geproduceerd. Deze elementen

gemeenteraad het plan te wijzigen en in

gezet speciaal onderwijs. De school bestaat

hebben we vrijwel allemaal weer kunnen

plaats van twee uitbreidingen één groot

uit 18 mentorlokalen, 4 theorielokalen, een

inzetten voor de permanente bouw.
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November

Klein Amsterdam
Groep

en Houtbouw bundelen hun krachten en
gaan er een succes van maken. De totstand-

Met SeARCH Architecten en basisschool

koming van Klein Amsterdam is vastgelegd

Klein Amsterdam hebben we een unieke

op video. Met een animatie wordt duidelijk

huisvestingsoplossing gecreëerd: een

hoe het unieke bouwconcept werkt.

tijdelijk schoolgebouw van permanente

Begin 2019 komt de video beschikbaar.

kwaliteit. We hebben de houten modules
niet alleen op duurzame en circulaire wijze
geprefabriceerd, ze zijn ook nog flexibel
inzetbaar, met elkaar te combineren, uit te
breiden én verplaatsbaar. Dat was precies de
oplossing waar basisschool Klein Amsterdam
op zat te wachten. Omdat de definitieve
kavel pas over 6 jaar beschikbaar is, zal het
schoolgebouw in de tussentijd verplaatst
moeten worden. Dat is nu mogelijk.

De Groot Vroomshoop werkt dit unieke
bouwconcept uit tot een huisvestingoplossing voor onder andere het onderwijs,
de zorg, het bedrijfsleven en misschien wel
woningbouw. Onze werkmaatschappijen
Bouwsystemen, Gelijmde Houtconstructies

Tijdelijk wonen in Elst
Bouwsystemen

statushouders. De woningnood voor deze

er sprake te zijn van bodemvervuiling.

groep is niet meer aan de orde, echter blijft

De bodem is gesaneerd en er is een

Sinds 2016 zijn we in gesprek met

de doorstroming op de woningmarkt in Elst

bommenonderzoek en archeologisch

Woningcorporatie Vivare in Arnhem.

achter waardoor de vraag naar tijdelijke

onderzoek uitgevoerd. Mooi dat de

Onlangs hebben we opdracht gekregen

woningen bleef aanhouden. Dit project is

opdracht nu toch doorgaat!

om 20 tijdelijke woningen te realiseren

er een van de lange adem. Er zijn bezwaren

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen

in Elst. In eerste instantie zouden we

geweest op de bestemmingsplanwijziging

past het eigen huisvestingsconcept toe.

een huisvestingsoplossing bieden voor

en op de bouwvergunning. Vervolgens bleek
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November

Groothuis Wonen, nieuwbouwproject Redute in Tiel
Houtbouw

Langs de Waal in Tiel, in het groen en op loopafstand van
het centrum openbaart zich binnenkort een nieuwe wijk: Redute.
In een parksetting worden 43 nieuwbouwwoningen gerealiseerd.
De Groot Vroomshoop Houtbouw gaat voor 27 rijwoningen,
verdeeld over 4 rijen van 5 tot 8 woningen, daken en bergingen realiseren in opdracht van Groothuis Wonen dat deel uitmaakt van TBI.
We verzorgen zowel de engineering als de productie in dit project.

Werken voor Plegt-Vos
Houtbouw

in Ede zijn bijvoorbeeld oud-roze van kleur.

in Zwolle, maar in een ander project,

In Zwolle plaatsen we bergingen met dik

realiseerden we bergingen onder een

Van Plegt-Vos krijgen we meer werken

rabat met sparing, in verstek. Technisch ge-

bestaande metselwerkconstructie

tegelijk in opdracht. Bijzondere werken

zien een uitdaging, want de afwerking komt

met ringwerkdeuren met rabat en

ook! De bergingen, schuttingen en poorten

heel nauw. Op de daken ligt mos. Eveneens

grijze schuttingen op metselwerk.

December

Farm Food Nijverdal
Gelijmde Houtconstructies

Via Bouwbedrijf Nieuwenhuis mag Gelijmde Houtconstructies
de houtconstructie leveren en monteren voor een nieuw pand
van het groeiende Farm Food in Nijverdal. Farm Food levert met
zorg samengesteld biologisch hondenvoer. We zijn in contact
gekomen met de opdrachtgever via LinkedIn. Na kennismaking
en diverse onderhandelingen, hebben we getekend voor de
samenwerking. Die verloopt goed. De aannemer waardeert
ons meedenken en onze professionele aanpak.
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Bed & Breakfast in Bollenschuur De Hartebaan
Gelijmde Houtconstructies

Berg Architecten heeft De Groot Gelijmde
Houtconstructies gevraagd om advies in

De groene houten bollenschuur De Harte-

de ontwikkelfase. Uit de daarop volgende

baan in Hillegom krijgt een nieuwe bestem-

aanbesteding komt N. Breeddijk Aannemers-

ming als Bed & Breakfast en woonhuis. De

bedrijf BV als beste uit de bus. Deze aan-

oude schuur, gebouwd rond 1900, is zo’n

nemer kennen we. We mogen de hout-

bouwval dat restauratie geen optie is. Begin

constructie en de CLT dak- en vloerplaten

september is hij afgebroken en wordt hij

leveren en monteren. De beganegrondvloer

met zoveel mogelijk behoud van authen-

is schadegevoelig. Goede afstemming over

tieke details herbouwd. De eigenaren gaan

de montage is noodzakelijk om belasting

er zelf wonen en starten in het voorjaar van

en mogelijke beschadiging van de begane-

2019 een Bed & Breakfast. Tordoir van den

grondvloer te voorkomen.
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Meer weten?
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Houtbouw

Het veranderende klimaat daagt ons

Een berging van Xylovast® is hiertegen

De voordelen van een Xylovast® berging:

steeds uit om innovatief te zijn. Daarom

bestand. Het materiaal Xylovast®,

•

Fraaie look van binnen en van buiten

ontwikkelen we op een duurzame manier

waar wij importeur van zijn voor de

•

Speciale houttechnologie voor langdurig

producten die de steeds extremere weers-

Nederlandse markt, geeft de bergingen

invloeden kunnen doorstaan. Hete zomers,

nog meer uitstraling, van buiten en van

•

Behandeld tegen rot en verval

koude winters, windvlagen én zware

binnen en heeft een lange levensduur.

•

regenval zorgen voor zwaardere belasting

We hopen dat architecten en aannemers

van bijvoorbeeld onze bergingen.

Xylovast® gaan voorschrijven.

gebruik in onstabiele klimaten

Uitstekende bescherming tegen
kromtrekken en scheuren

•

In iedere gewenste kleur te verkrijgen
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De Groot Vroomshoop

Adres

Zwolsekanaal 36
7681 ED Vroomshoop

Post

Postbus 31
7680 AA Vroomshoop

T

+31 (0) 546 - 666 333

E

info @ degrootvroomshoop.nl

I

www.degrootvroomshoop.nl

De Groot Vroomshoop is een vitaal
onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V.

De Groot Vroomshoop Groep
bestaat uit Bouwsystemen, Houtbouw
en Gelijmde Houtconstructies

Wij bouwen bewust met hout

